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PŘEDMĚT UČIVO
ČESKÝ JAZYK V úterý se budeme věnovat našemu 

dalšímu TV vysílání na téma našeho 
celoročního projektu o chovu 
a ochraně zvířat – ŽIJÍ S NÁMI – 
tentokrát na téma JAK SE ŽIJE POD 
ZEMÍ? Ve čtení se budeme věnovat 
kontrole  ČTENÁŘSKÝCH DENÍKŮ – 
v současnosti by děti měly mít zapsánu 
aspoň jednu přečtenou knihu
 a z kulturních akcí např. koncert Bohemia
classic kvartetu a případně navštívené 
výstavy a další kulturní a společenské akce.
Čeká nás krátký DIKTÁT – dle PS – str. 9/
cv. 4 – text  a budeme se věnovat skupinám
-dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě – uč. str. 30 a PS 
str. 10. Ve čtení nás čeká prezentace popisu
Začarované postavy 
z center a recitace vlastních básniček na 
téma Ráno. Seznámíme se s kaligramy – 
čítanka str. 14.

ANGLIČTINA M.Š. - Opakování – krátký test na barvy, 
zvířata, číslovky – 1-12. Děti mají k 
dispozici pracovní listy a sešity k přípravě.
Happy street – songs and games – 
L1 - Who ´s  this? Dokončení miniprojektu
Happy ZOO.
Odkaz k procvičování doma – zkuste 
poslouchat cokoli, co vás zaujme z L1 a L2 
– písničky, rozhovory:
https://elt.oup.com/student/happystreet/lev
el1/stories_01/?cc=cz&selLanguage=cs
R.K. - About me. M.L. - Děti si můžou 
trénovat nadále angličtinu na stránkách 
naší učebnice 
https://elt.oup.com/student/happystreet/lev
el1/?cc=cz&selLanguage=cs
Poslouchejte a trénujte cokoli z lekce 2, 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/stories_01/?cc=cz&selLanguage=cs


najdete tam písničky, namluvené příběhy 
(stories) k poslouchání a slovíčka (picture 
dictionary). 

MATEMATIKA  Písemné sčítání. Parkety. Hra na obchod-
prodavač-pokladní.

PRVOUKA Uč. str. 18 – Dokážeme se dohodnout? 
A str. 19 – Některé nápady musíme

odmítnout.

JAK SE MI DAŘÍ
PŘEDMĚT UČIVO SEBEHODNOCENÍ

ČJ Umím zapsat samostatně moji
oblíbenou knihu do

ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU.
Vím, co je to kaligram a

zkouším vytvořit svůj vlastní.
Odevzdám deník ke kontrole
paní učitelce. Umím složit 

a hezky zarecitovat vlastní
básničku na téma Ráno.
Umím správně zapsat a

doplnit do slov skupiny-dě,
tě, ně, bě, pě, vě, mě.

AJ Pí uč. M.Š. - Umím správně
pojmenovat i zapsat názvy 
domácích i exotických 
zvířat v ZOO, číslovky 1-12
a základní barvy.
Umím se zeptat kamaráda 
Kdo je to? A umím na tuto 
otázku správně odpovědět 
celou větou.
P. uč. R.K. - Umím se 
představit , říct kolik mi je 
let, kam chodím do školy a 
kdo mě učí, s pomocí to 
umím i napsat.
Pro všechny skupiny + pí 
uč. M.L. - Děti si můžou 
trénovat nadále angličtinu 
na stránkách naší učebnice 
https://elt.oup.com/student/
happystreet/level1/?
cc=cz&selLanguage=cs
Poslouchejte a trénujte 
cokoli z lekce 2, najdete 
tam písničky, namluvené 
příběhy (stories) k 
poslouchání a slovíčka 
(picture dictionary). 

M Řeším úlohy vytvořené 
mými kamarády v 
centrech. Procvičuji 
a soustředím se na správný 
postup i řešení příkladů 



písemného sčítání – umím 
nalézt příklady jeho použití
v běžném životě. Hra na 
obchod – prodavač-
pokladní.

PRV  Umím navrhnout svým
kamarádům vhodná řešení

problémových situací i
konfliktů a odliším je od

nevhodných řešení. Umím
odmítnout nevhodný

požadavek. 
Informace pro rodiče:

 Milí rodiče, opět Vám děkuji mnohokrát za Vaši skvělou spolupráci.
 Během minulého týdne děti přinesly  šest mýdel, takže jsme z 1/3 doplnili zásoby.
 Tento týden jsem zapsala dětem do ŽK hodnocení za uplynulý měsíc.
 Dotaz - žádost – může – li někdo z Vás věnovat našim dětem do VV a Prč dýni na

další dekorativní zpracování – halloweenská výzdoba třídy -  na po 31.10. a út 
1.11., prosím, aby dal vědět. Předem velice děkujeme!

 Prosím opět o kontrolu vybavení dětí 2 sešity č. 512 – tenkými linkovanými. 
Jeden na diktáty a druhý jako SEŠIT POSLEDNÍ ZÁCHRANY – pokud některý
sešit zapomenou. Ještě ne všichni máme tyto dva sešity. Veliká pochvala všem, 
kdo už mají.

 Protože 25.10. - 1. a 2. hodinu navštíví naši třídu grafik Miloš Sláma se svým 
workshopem – výroba grafických listů za použití ručního lisu, vybíráme 50Kč na
žáka.

 Od žáků, kteří nehradili jednorázovou částku 111Kč na sešity a výkresy 
vybíráme 89Kč na výkresy. V tuto chvíli se týká 7 žáků –  ostatní mají uhrazeno 
viz vzkaz v ŽK.

 A ještě INFO ŠKOLNÍ DRUŽINA: 
 Milí rodiče, ve vestibulu školy je umístěna informační tabule s aktuální polohou 
 jednotlivých oddělení družiny. Pokud se dané oddělení nachází mimo své zázemí,
 tak na info tabuli naleznete aktuální polohu. 
Pohodový týden Vám přejí paní učitelky Markéta Šefflová a Romana Srbová. 

Dodržuji třídní pravidla

Co se mi tento týden líbilo

    

                                                    

Podpis žáka:………………Rodiče:…………………..Učitel:………………


